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 Start på sejlsæsonen 2015 

 

 

 

Generalforsamlingen er overstået, og vi står nu foran endnu en ny sæson i Sejlfor-
eningen Vikingen. 

 

Vores tidligere formand, Heinz Browa, har efter en længere periode i bestyrelsen, og 
de seneste 4  år som formand, valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Herfra skal 
lyde en varm tak til Heinz, som på sin sædvanlige og ligefremme facon har været for-
eningen en god ”skipper” i de forgangne år. Det er mit håb, at vi stadig kommer til at 
se Heinz på broen, og også på vandet, selv om båden i det seneste års tid, har været 
uden vand under kølen. 

 

Samtidig har Ole Simonsen, som har været en helt fantastisk sekretær, grill-
optænder, fjernsynsopsætter, ”ølhenter”, Vikingebladredaktør, havnefoged, ” juri-
disk ankermand” på vedtægtsændringer i foreningen, samt tusind andre ting, valgt at 
stoppe med bestyrelsesarbejdet for at give plads til andre kræfter. 

 

Foreningen skylder Ole en kæmpe tak for hans engagerede arbejde, og jeg er klar 
over, at Ole efterlader sig et hul, som bliver en udfordring at fylde ud. Ligeledes en 
stor tak til Ole for hans enorme arbejdsindsats, som i perioder har været større, end 
man med rimelighed kan forvente af nogen, men til trods for det er det blevet gjort 
punktligt. 

 

Nyt ansigt i bestyrelsen er mangeårigt medlem, Hans Jørgen Kristiansen, som i de se-
neste mange år har været én af dem, der bare altid ”har været der”. Hans Jørgen er i 
forvejen guld værd for foreningen, idet han i snart en menneskealder har været den, 
som har løst en lang, lang række af praktiske ting, som bare skal gøres. Ikke så mange 
lægger måske mærke til det, men hvis han ikke havde været der, er jeg sikker på, at I 
alle havde lagt mærke til det! 

 

Jeg er Hans Jørgen meget taknemlig, fordi han nu føler, at han har mere tid til rådig-
hed, og den har han altså lovet også at bruge på Sejlforeningen Vikingen. Jeg ser me-
get frem til at arbejde sammen med ham i tiden, der kommer. 
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Endelig får bestyrelsen også tilgang af 2. generation af familien Oldrup. Lilian, som er 
datter af Lis og Roy, der jo tidligere har gjort deres indsats i bestyrelsen, har sagt ja til at 
træde ind i arbejdet. Jeg har det godt med, at der nu kommer også yngre kræfter ind i be-
styrelsen. 

 

Til dem, som ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg blev meldt ind i foreningen 1. gang i 
1963, da jeg fik min første optimistjolle. Det er altså over 50 år siden. Jeg har været ude af 
Vikingen i en længere periode, hvor jeg så har været passivt medlem. Fuldt medlemskab 
blev optaget igen i 2007, og nu er det så min tur til at hjælpe til. 

 

Den kommende sæson 

 

For første gang i mere end 75 år (så vidt jeg ved ) bliver der ikke holdt pinsekapsejlads. Det 
skal dog være sagt straks, at  foreningens telt bliver stillet op som sædvanligt på havnen i 
Dybvig på Fejø, og jeg håber og forventer at se lige så mange både i havnen, som vi plejer. I 
år tumler vi med planer om at lave noget kulinarisk til lørdag aften, og måske lidt under-
holdning, dog ikke i samme stil som i de forgangne to år. Mere om dette senere, men sæt 
endelig kryds i kalenderen igen dette år 23. 24. og 25. maj. 

 

Uanset om vi kan lide det eller ej, kan vi ikke trække nok både til Dybvig til at gennemføre 
en kapsejlads. I de seneste  tre år, er vi gået fra 14 både til 11 sidste år. Vores mangeårige 
kapsejladsansvarlige, Niels Thal Jensen, har meddelt, at han ikke ønsker at være anker-
mand for kapsejlads på Fejø med så få deltagende både. 

 

Vi har i de seneste  3-4 år forsøgt at stille alternative arrangementer på land som fodbold 
konkurrence – tovtrækning – løbe/kort konkurrencer mv. En del medlemmer har været 
rundt hos byens erhvervsliv med ” hatten i hånden”, og vi har mødt en meget flot opbak-
ning, og det er lykkedes os at få samlet rigtig mange flotte sponsorpræmier sammen. På 
trods af vore anstrengelser, må vi konstatere, at der pt. ikke er sejlere nok, som ønsker at 
udøve kapsejlads, når de er på Fejø.  

 

Man kan sige, at vi i bestyrelsen har behov for at få alle de tilbagemeldinger, vi kan få fra 
medlemmerne med deres ønsker til, hvad foreningen skal byde på, når vi i øjeblikket ikke 
kan få kapsejladserne op at stå. 

 

Vi vil derfor i begyndelsen af sæsonen lave en undersøgelse via vores hjemmeside, hvor vi 
vil  spørge jer medlemmer om jeres bud på fremtiden. 
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I samme moment beder jeg alle medlemmer om at besøge Vikingens hjemmeside. Gerne 
mere flittigt, end det er sket i de senere år. 

Vores webmaster, Ole Hovmand, bruger mange kalorier på at holde vores hjemmeside 
ajour. 

Hjemmesiden er foreningens officielle meddelelsesplads til medlemmerne, så jeg beder en 
stille bøn til, at I alle vil huske at bruge den oftere i tiden fremover. Det kunne jo være, at 
der var ting, der var interessante at vide, som ikke umiddelbart står i aktivitetskalenderen. 

Á propos kapsejlads var det sidste år ikke muligt at gennemføre, så vidt jeg ved, Danmarks 
ældste kapsejlads - Sundsejladsen. 

I år sætter vi tid af til den igen i september måned, og vi arbejder pt. med planer om at 
gennemføre et ” krebsegilde” i forbindelse med denne sejlads lørdag aften på Vikingebro-
en, hvis vejret tillader det. 

Uden for bestyrelsen er der af en arbejdsgruppe, foreløbig bemandet med 4 ”af de gamle” 
lavet konkrete planer omkring diverse renoveringsarbejder, som gruppen tilbyder bestyrel-
sen at hjælpe med at få gjort. Der er plads til mange flere i denne gruppe, og på sigt er det 
gruppens mening også at lave nogle sociale arrangementer, á la at kunne mødes en gang i 
mellem, også uden for sæsonen, for at få en god snak, og måske en bid brød. 

Kontakt Hans Jørgen Kristiansen eller undertegnede, hvis du har lyst til at deltage i dette. 

 

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en rigtig god sejlersæson i 2015 med mange spændende 
oplevelser, som ligger derude og venter på os. 

 

Carl Erik Juel Hansen  
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Tirsdagskapsejlads 
 

Aftenkapsejladserne starter igen tirsdag den 5. maj kl. 18.00. 

 

Vi sejler igen i år seks sejladser før og seks efter sommerferien. Både uden målerbrev og 
både fra andre klubber kan deltage. Kontakt venligst undertegnede forinden for nær-
mere aftale. 

 

Tirsdagssejladserne afsluttes som sædvanlig med spisning og hygge, hvor alle medlem-
mer —også ikke kapsejlere er meget velkomne. I skrivende stund er det ikke helt afkla-
ret hvem, der skal lave og levere maden. Gode vikinger arbejder på en løsning. Den nye 
”mad-ordning” kommer til at koste 45-50 kr per gang per næse. 

 

Klubhussejlerne kan også melde sig som hjælpere i forbindelse med starter og i måltag-
ning m.m.. 

 

Vores sejladstirsdage er tidspunktet, hvor medlemmerne mødes. 

 

Niels Thal Jensen 

kapsejladsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån af klubhuset 

Medlemmer af Sejlforeningen Vikingen kan låne klubhuset til egne arrangemen-

ter efter aftale og mod betaling af udgifter til forbrugsudgifter m.m.. 

Aftaler skal indgås med Klaus Møller — tlf. 4187 6932. 

Aftalen forudsætter indbetaling på konto 5067 0001579444. 

VIKINGEN 
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Hvad ønsker du af Sejlforeningen Vikingen i fremtiden? 
 

Spørgsmålet er mere aktuelt end nogensinde. Jeg har skrevet et indlæg på hjemmesiden, som 
ser lidt på dette. 

 

I Danmark er vi demokratiske, vi vil gerne være sikker på, at alle har mulighed for at ytre sig. 

Men demokratiet, betyder også at DU, som medlem af Sejlforening Vikingen bør bruge din 
demokratiske ret, til at give din mening til kende. 

 

I bestyrelsen, bruger vi en hel del kræfter på at tilrette de aktiviteter, som  DU efterspørger. 

Det giver os udfordringer, fordi efterspørgslen efter traditionelle arrangementer, som altid 
har indeholdt kapsejlads, som en del af helheden, ikke længere efterspørges i samme omfang 
som tidligere. 

 

I skrivende stund har vi  noget i støbeskeen, sammen med Guldborgland Bådelaug, som afvi-
ger fra hvad du tidligere har set. Om det bliver til noget, er for tidligt at sige, men det kunne 
være en god ide at sætte kryds i kalenderen ved lørdag den 12. september. 

 

Men nu kommer din opgave. Jeg beder dig inderligt om at gå ind på hjemmesiden og læse 
”Formandens 5 minutter”. 

 

Du kan gøre Vikingen en kæmpe tjeneste, ved at læse dette indlæg, og så bruge de 5 minutter 
det tager, at skrive dine kommentarer, til dem, som frivilligt påtager sig arbejdet med at til-
rettelægge hvad der skal ske i den kommende sæson. Så du kan få lige så mange fornøjelige 
timer, med sejlervennerne, som du plejer, og vel at mærke, have indflydelse på, hvad du øn-
sker. 

 

Carl Erik 

VIKINGEN 
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Vikingens Service Team (VST) 

 

Vi har genoptaget en gammel tradition, som i al sin enkelthed går ud på, at de gamle - 
og unge - Vikinger mødes ca. en gang om måneden i vinterperioden. 
 
Vi mødes og fortæller gamle røverhistorier og hygger os med det og en øl eller vand. Vi 
tænker også, at vi en gang i mellem skal have et stykke smørrebrød oppe fra K. 
B  slagteren. 
 
Ud over det tilbyder vi Vikingen at ordne forskellige ting. Eksempelvis har vi lige sprøjtet 
for grønalger på broen, som vi senere giver en eller anden smørelse, så den er sikker at 
gå på og fremstår pænt. 
 
Næste møde er tirsdag den 14. april kl. 10.00 i ungdomsafdelingens lokale i G.P.-
pavillonen. Dagens opgave er at se på nordterrassen og “vognporten” med mere. 

 
Så har du lyst til at komme, er du meget velkommen ung som gammel - kvinde som 
mand. 
 
:-) Hans J 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektiv ansvarsforsikring — Codan-ordningen 2015 

 

I henhold til oplysning fra Codan er følgende medlemmer tilmeldt ordningen, og præmi-
en på 220 kr for 2015 opkræves gennem Vikingen: 

Jan Rasmussen, Bjørn Nielsen, Cato Pedersen, Jens Kjær, Mogens Quist,  Ole Simonsen, 
Jesper Løw, Ole Beck Larsen, Flemming Hansen, Lars Wollesen , Gert Wiik og Lars Jen-
sen. 

Ved fejl i ovenstående bedes I kontakte Vikingens kasserer Martin Sønderskov. 

Bemærk, at det er de enkelte bådejere, der skal tilmelde sig ordningen direkte til Codan. 

VIKINGEN 
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Vikingen ungdom 

 

Dagene er tiltaget og foråret er lige om lidt. Det betyder sejlads på sundet med 
Vikingens joller og unge sejlere J  

Vinteren er bl.a. brugt på klargøring af vores 4 Feva joller, så de er sejlklare og 
uden defekter/ mangler. Vi planlægger igen i år at sejle mandage for alle og 
torsdage tillige for selvhjulpne sejlere. 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses Marius, Jakob og Johan i gang med at bygge puste både til juleafslut-

ningen. En gammel Vikingen tradition, som vi har meget sjov med. Pustebåde 

og gløgg med masser af æbleskiver J  

 

 

 

 

 

 

 

Vores svømmehals tur hvor vi øvede teambuilding i sportsbassinet. 
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Hyggeaften med hjemmelavede pizzaer J De var super gode, og alle lavede egne pizza-

er, som vi delte hertil rigeligt med popcorn. Vi så senere Volvo Ocean race med projek-

tor på vores nyophængte lærred.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kæntringsøvelser under tropiske forhold - vandet 27 og luften 30…J Her er rammerne 

for tryg afprøvning af at dykke ind under båden mens den ligger på hovedet, noget alle 

sejlerne prøvede – flot klaret. 

Vi glæder os til at komme på vandet og starte en ny sejler sæson og håber at se jer på 

sundet. 

 

Hilsen Lars og Morten 

VIKINGEN 
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Takster 2015 
 

Kontingent inkl. obligatorisk bidrag til Klubhusfond og Bådfond: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pælepladser  2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kanalhavnen 

 

 

 

 

 

Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere. 

Beløbene skal indbetales senest den 1. maj 2015 på konto: 5067 0001579444.  

Aktiv 800 kr 

Junior 500 kr 

Familie inkl. børn under 21 år 1.150 kr 

Passiv 200 kr 

Ansvarsforsikring per båd 220 kr 

 Sommerpris Vinterpris 

Pontonbroen i nordbassinet 2.500 kr 833 kr 

Landbroen 3.400 kr 1.133 kr 

Nordbroen 3.400 kr 1.133 kr 

Sydbroen, yderste 4 brede pladser 3.900 kr 1.300 kr 

Sydbroen, de næste 9 pladser 3.400 kr 1.133 kr 

Sydbroen, øvrige 15 pladser 3.000 kr 1.000 kr 

Langsliggerpladser 3.900 kr 1.300 kr 

Joller på land 500 kr  

Sommerpris op til 10 meter 3.900 kr, for yderligere meter 400 kr/meter 

 elafgift også i sommersæsonen 

Vinterpris op til 10 meter 1.000 kr., 10 – 15 meter 1.500 kr 

VIKINGEN 
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Aktivitetskalender 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- og så er der jo alle de andre ture, som vi plejer at have.  

Sjat-turen annonceres senere af ”sjatturskomitéen” -  det plejer jo at være i slutningen af september. 

HUSK! - altid at holde dig orienteret via hjemmesiden — www.sf-vikingen.dk 

 

Tirsdag den 21. april kl. 16.00 Rengøring af klubhus mv. samt pizza bagefter. 

Lørdag den 25. april kl. 13.00 Standerhejsning 

Lørdag den 25. april kl. 18.00 Standerhejsningsfest 

Prisen er 200 kr per deltager og tilmelding via hjemmesiden 

senest den 21. april kl 17.00. 

Tirsdag den 5. maj 1. kapsejlads i foråret 

Den 14.—16. maj Fælles tur for sejlere tilknyttet Sydstævnekredsen. 

Flere informationer på http://www.syd-kredsen.dk/ 

Lørdag den 23. maj Pinsestævne for alle både i Vikingen. Ingen kapsejlads. 

Teltet stilles op og grillen vil være til rådighed lørdag og søn-

dag. Flere informationer på hjemmesiden. 

5.—7. juni Optimiststævne Fejø 

Flere informationer på http://www.syd-kredsen.dk/ 

Tirsdag den 9. juni Sidste forårskapsejlads 

Tirsdag den 11. august Første kapsejlads i efteråret 

Weekenden 15. og 16. august Nysted-tur 

Lørdag eftermiddag er der igen fælles aktiviteter og grill. Der 

opkræves havnepenge fredag til lørdag og lørdag til søndag. 

Tirsdag den 15. september Sidste efterårskapsejlads 

Den 12. september  Match Race sejlads— fællesarrangement med  Guldborgland 

Bådelaug. Ikke endeligt planlagt. 

Weekenden 19. og 20. september Sundsejlads 

Fælles krebsegilde på Vikingebroen lørdag aften, hvis vejret 

Lørdag den 31. oktober kl. 13.00 Standernedtagning 

Vikingen er som sædvanlig vært ved en let frokost. Vin, vand og 

øl til sædvanlige priser. Tilmelding via hjemmesiden senest 

mandag den 26. oktober kl. 16.00. 

VIKINGEN 
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Oversigt over bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen 2015 

 

Ungdomsafdelingen Lars Solberg Wollesen 2151 0930 vikingenungdom@gmail.com 

Sejlerskolen Jimmy Madsen 2837 7826 jimmymadsen@get2net.dk 

Kapsejladsudvalg Niels Thal Jensen 2124 9122 thal@post12.tele.dk 

 Finn Poulsen   

 Hans Jørgen Kristiansen   

Tirsdagskapsejlads Flemming Hansen   

 Dorte Simonsen   

 Ulla Klimt   

Klubmåler Nikolaj Kirk Andersen   

Broer, broplan Carl Erik Hansen   

Broer, vedligeholdelse Nikolaj Kirk Andersen   

Klubhus, udlån Klaus Møller   

Klubhus, indkøb Lilian Oldrup   

Webmaster Ole Hovmand 4046 1501 ole@filuka.com 

Klubblad Ulla Klimt   

Udvalg, kontaktpersoner…. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Formand Carl Erik Hansen 2960 9458 carlerikjuelh@gmail.com 

Næstformand Nikolaj Kirk Andersen 4088 0737 nikolaj.andersen81@gmail.com 

Kasserer Martin Sønderskov 2147 3479 martin@sonderskov.net 

Sekretær Lilian Oldrup 2616 2073 lilianoldrup@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Klaus Møller 4187 6932 kl54858611@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem Michael Hammer Hansen 2627 0428 junior0015@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem Ulla Klimt 7248 2746 ukl@ucsj.dk 

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Kristiansen 4273 7307 lhkknus@gmail.com 

Sejlforeningen Vikingen Sophieholmen 19 4800 Nykøbing F. 

 Postboks 268 4800 Nykøbing F. 
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